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Od pondělí 11. května
• Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných 
škol

• Žáci 9. ročníků základních škol

• Výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní  
jazykové zkoušky, jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou

• Činnost středisek volného času

• Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných  
a diagnostických ústavech

• Výuka ve školách při zdravotnickém zařízení.



Od pondělí 25. května
• Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované  
a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin



Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použitých roušek.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

• Dodržení odstupů 2 metry.

Před vstupem do školy

• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.

• Před školou dodržovat odstupy 2 metry.

• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

• Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.

• Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nad-
měrnému shromažďování osob před budovou školy.

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Společná pravidla pro základní 
a střední školy a konzervatoře



Ve třídě

• Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

• Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

• Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. 

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry 

• Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

V budově školy

• Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné.;

• Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. 

• Všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

• Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.

Společná pravidla pro základní 
a střední školy a konzervatoře



Školní stravování

• Dle místních podmínek v běžné podobě nebo studené balíčky.

Nikdo s příznaky nesmí do budovy vstoupit

Zaměstnanci z rizikových skupin

• Ředitel školy může upravit způsob výkonu pracovní povinnosti, zajistit efektivnější ochranné pomůcky nebo možnost  
neplaceného volna.

Dítě z rizikové skupiny

• Rodiče či dospělí žáci by měli zvážit účast v kontaktní výuce.

Při prvním vstupu dítěte do školy 

• Rodič či dospělý žák podepíše písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem  
zdravotnictví.

• Rodič či dospělý žák podepíše písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Společná pravidla pro základní 
a střední školy a konzervatoře



Pravidla pro střední školy a konzervatoře
• Složení skupiny stanoví ředitel školy s ohledem na předměty či zkoušky v rámci závěrečné zkoušky.

• Podoba výuky je zcela v kompetenci ředitele školy, ve skupinách můžou být žáci různých tříd.

Pravidla pro základní  školy
• Složení skupiny je stanoveno na začátku a to v rámci jedné třídy, které jsou rozděleny na skupiny po maximálně 15 žácích.



Pravidla pro mateřské školy
 Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

• Dodržení odstupů 2 metry.

• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou, MŠ musí zajistit organizaci.

V prostorách školky

• Učitelé a děti v MŠ nemají povinnost nosit v areálu roušky.

• MŠ ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.

• Doporučení, aby děti trávily většinu dne venku v areálu MŠ.

Hygiena

• Důkladné čištění místností a toalet minimálně 1x denně.

• Časté větrání místností.

• Po přezutí a převlečení si musí každý důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Školní stravování

• Dle místních podmínek v běžné podobě nebo studené balíčky.



Pravidla pro mateřské školy
Nikdo s příznaky nesmí do budovy MŠ vstoupit

Zaměstnanci z rizikových skupin

• Ředitel MŠ může upravit způsob výkonu pracovní povinnosti, zajistit efektivnější ochranné pomůcky nebo možnost ne-
placeného volna.

Dítě z rizikové skupiny

• Rodiče by měli zvážit účast dítěte v MŠ.

Při prvním vstupu dítěte do MŠ 

• Rodič podepíše písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

• Rodič podepíše písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.



Děkuji za pozornost


